
 
         

Žďár nad Sázavou 29.10.2020 

 

 
POZVÁNKA  

 
na 14. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou,  

které se bude konat 
  ve čtvrtek 5. listopadu 2020 v 16:00 

v zasedací síni MěÚ, Žižkova 227/1 ve Žďáře nad Sázavou. 
 
 

PROGRAM: 

1. Změny ve vedení města 
Anotace: 
Schválení změn ve vedení města a na tyto změny navazujících usnesení v souvislosti se zvolením pana 
místostarosty Ing. Josefa Klementa senátorem. 
    

2. Zastupování města v orgánech  SATT a.s.  
Anotace: 
Delegování zástupců města Žďáru nad Sázavou do orgánů společnosti SATT a.s., se sídlem 
Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105. 
 

3. Majetkoprávní jednání  
Anotace: viz přiložená tabulka 

    
4. Dodatek č. 1 ke Statutu fondu bydlení se závazkem 

Anotace: 
Dodatkem č. 1 dojde ke změně Názvu fondu, když Statut fondu bydlení se závazkem je navržen ke 
změně jako Statut fondu bydlení. 

 

5. Fond zeleně 
Anotace: 
Materiál do zastupitelstva města směřující k vytvoření fondu, který by umožňoval operativně realizovat 
opatření menšího rozsahu v oblasti výsadeb, péče o zeleň, nakládání s vodou v krajině a souvisejících 
oblastech z příspěvku zejména veřejnosti, tj. soukromých osob a firem, příspěvků města a jiných zdrojů. 
S tímto souvisí vytvoření statutu Fondu zeleně a zřízení příslušného účtu. 

    
6. Konečná výše závazku k akci „Technická infrastruktura pro průmysl. zónu Jamská II“ 

Anotace: 
Konečná výše závazku – financování investiční akce „Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu 
Jamská II.“ na základě schváleného dodatku č. 1. 
 

7. Rozpočtové opatření č. 5/2020    
Anotace: 
Změny příjmové a výdajové strany rozpočtu v celkové výši 19.431 tis. Kč rozpočtovým opatřením  
č. 5/2020. 
 
 



 
 
 

8. Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár n. S. 
Anotace: 
Platný Jednací řád Kontrolního výboru města Žďár nad Sázavou schválený radou města dne 26.3.2015 
pod j. č. 4/2015/KV/4 je nově upraven dodatkem č. 1, který doplňuje původní Jednací řád kontrolního 
výboru o možnost kontrolního výboru využít hlasování per rollam a možnost distančně jednat (on line),  
a to v době vyhlášeného nouzového stavu. 

  
9. Vyhlášení dotačního programu na podporu spolkové činnosti 

Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě podporuje spolky, které sdružují seniory a osoby se zdravotním 
postižením. Z tohoto důvodu vyhlašuje dotační program pro podporu spolkové činnosti. 

 
10. Vyhlášení dotačního programu pro poskytovatele sociálních služeb 

Anotace: 
Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě podporuje organizace z neziskového sektoru, které pracují 
v sociální oblasti. Tyto organizace většinu finančních prostředků získávají ze státního rozpočtu, 
z příspěvku Kraje vysočina, od sponzorů a samotných klientů, pokud není služba ze zákona bezplatná. 
Určitou část nákladů pokrývá město Žďár nad Sázavou. Pro rok 2021 jsou nastavena nová pravidla 
financování. 

 
11. Obecně závazná vyhláška města o stanovení školských obvodů 

Anotace: 
Obecně závazná vyhláška města č. 2/2020 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných 
městem Žďár nad Sázavou a části školských obvodů základních škol zřízených městem Žďár nad 
Sázavou. 
 

12. Návrh na vyhlášení dotačních programů na rok 2021 
Anotace: 
Návrh na vyhlášení dotačních programů města Žďáru nad Sázavou pro rok 2021 v oblasti kultury, 
volného času a sportu. 
 

13. Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2020 – Statut Sociálního fondu  
Anotace: 
Dodatek č. 1 ke Statutu sociálního fondu města Žďár nad Sázavou týkající se použití prostředků fondu 
ke stanoveným účelům. V tomto případě se jedná o příspěvek na zdravotní potřeby a možnost 
poskytnout každoročně příspěvek na dětskou rekreaci. 
 

 
14. Různé 
 

Na vědomí: 

Zápis ze zasedání kontrolního výboru 29. 9. 2020 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA 
      starosta města 



Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 14/2020/OP/4 dne 5. 11. 2020: 
Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR  p.č., m2 (rozsah) Využití 
a) Směna pozemků 

- schválení Směnné 
smlouvy a sml. o 
zřízení předk.práva 
 
 

UNIT INVEST, spol. s r.o., 
ZR 
 

k.ú. Město ZR 
ul. Jamská, ZR 1 
ul. Hrnčířská, ZR 3 
(lok. Klafar III) 
 

9056 – orná p.- 1900 m2  
za část 8037/2 nově dle GP 
8037/66 -598 m2 a 
8037/67 -598 m2 
 
 
 

Výstavba celkem 4 bytových domů  
- v 1. etapě již byly dokončeny  
2 bytové domy  
- nyní další 2 bytové domy 
rozestavěny 
- v souladu se Smlouvou o uzavření 
budoucí SMS a sml. o zřízení 
předkupního práva 

b) Prodej pozemku 
- uzavření dodatku č. 
1 k Dohodě  – 
prodloužení termínu 
k dokončení stavby 
- schválení  
 

APING a.s., Praha k.ú. Město Žďár 
PZ Jamská, ZR 1 
 

9513/10 
9513/21  
 

Dokončení rozestavěné stavby na 
pozemku za podmínek shodných s 
podmínkami původního prodeje 
Kuchyně Spektrum 
 

c) Prodej pozemku 
- uzavření dodatku č. 
3 ke Kupní smlouvě a 
sml.o zřízení předk. 
práva - prodloužení 
termínu k dokončení 
stavby 
- schválení 
 

K. V. 
Nové Město na Mor. 

k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 
lok. PZ Jamská 
 

 9518/11 - 2082 m2  Výstavba kanceláří a skladovací haly 

d) 
 

Prodej pozemku 
- odstoupení od 
Kupní smlouvy a 
smlouvy o zřízení 
předkupního práva  
– neschválení 
 

M. W., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Barvířská, ZR 8 
lok. Klafar III 
 

8066/6 – orná půda  
– 708 m2 

Výstavba rodinného domu 
- nedodržení termínu pro vydání 
povolení stavby 



e) 
 

Zrušení předkupního 
práva 
- schválení 

Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s., Praha 

k.ú. Město Žďár 
ul. Komenského, ZR 3 

1133 – zast.pl.a nádvoří, 
součástí je objekt občanské 
vybavenosti s č.p. 1190 
 

Výmaz předkupního práva po 
předložení vynaložených investic do 
nemovitosti 

f) 
 

Nabytí budovy 
- nevyužití 
předkupního práva 
 

Ing. S. S., ZR 
Mgr. D. Č., Ostrava 

k.ú. Město Žďár 
ul. Strojírenská, ZR 1 
lok. Druhák 

garáž na pozemku 6266  
– 18 m2 

Garáž Prefa – nevyužití nabídky 
předkupního práva na nabytí stavby  
( město – vlastník pozemku ) 

g) 
 

Prodej pozemku 
- neschválení 
vyhlášení záměru 
 

Mgr. K. Z., Mělkovice, ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Jamská, ZR 1 

5334/1 – trvalý travní porost 
- 531 m2 

Výstavba rodinného domu 

h) Prodej pozemku 
- schválení Dodatku 
č. 1 ke Kupní 
smlouvě 
 

AUTO…s.r.o., ZR k.ú. Město Žďár 
ul. Nádražní, ZR 6 
 

6207 – ost.pl. – 669 m2 
 

Realizace záměru – dokončení 
areálu prodeje a servisu vozidel – 
prodloužení termínu úhrady kupní 
ceny 

i) Vyřazení nedobytné 
pohledávky 
- schválení 
 

Vlastní podnět k.ú Město Žďár pokuta a náklady řízení Vyřazení nedobytné pohledávky  
- nevymoženo, dlužník zanikl 
výmazem z OR 

 


